Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji do projektu

ZAŚWIADCZENIE PRACODAWCY O WYPOWIEDZENIU UMOWY
O PRACĘ Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY

Zaświadcza się, że Pan/Pani ……………………….……..…………………………….……… zatrudniony/a jest/był/a*
(imię, nazwisko pracownika lub byłego pracownika)

w ……………………………………………………….…………... na podstawie stosunku pracy/stosunku służbowego*
(nazwa zakładu pracy lub pieczątka zakładu pracy)

zawartego na czas nieokreślony/określony* do dnia ……………………………………………………….....
Powodem wypowiedzenia w/w umowy o pracę są przyczyny dotyczące zakładu pracy.

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest/było*:
przechodzenie procesów modernizacyjnych/adaptacyjnych przedsiębiorstwa tj:
likwidacja stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo
technologicznych,
ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego
pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,
inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zaświadcza się, iż ....................................................................................................... jest przedsiębiorstwem:
(nazwa zakładu pracy lub pieczątka zakładu pracy)

sektora MŚP (mikroprzedsiębiorstwem1, małym przedsiębiorstwem2 lub średnim przedsiębiorstwem3)
przechodzącym procesy restrukturyzacyjne
odczuwającym negatywne skutki zmiany gospodarczej
znajdującym się w sytuacji kryzysowej

1

Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub
całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro
2
Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub
całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro
3
Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub
całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro
*Niepotrzebne skreślić

Zaświadcza się, iż .................................................................................................................................................. jest/nie jest4:
(nazwa zakładu pracy lub pieczątka zakładu pracy)

jednostką organizacyjną spółek węglowych z terenu woj. śląskiego lub
przedsiębiorstwem z terenu woj. śląskiego z nimi powiązanych.

Zaświadczenie wydane jest na potrzeby realizacji procesu rekrutacji uczestników do projektu
„Adaptacja do zmian - wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny
rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020, Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy
(działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement.

…………………………………………..…
(Miejscowość, data)

4

Niepotrzebne skreślić

…………………………………………………............................
(Podpis reprezentanta pracodawcy, pieczątka)

